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Quatre dels paradistes més antics del mercat de Sant Celoni. D’esquerra a dreta, Maria Pujol, Enric Vigas, Amadeu Pedret i Carme Giménez

Mercat de pares a fills
El mercat municipal de Sant Celoni celebra el 25è aniversari amb bona salut
Sant Celoni

Una bicicleta per a
una clienta fidel

Josep Villarroya

El mercat municipal de Sant
Celoni ha celebrat el seu 25è
aniversari i ho fa en plena
forma. Els paradistes, tot i
que no amaguen l’impacte de
la crisi, es mostren satisfets
de la fidelitat de la seva clientela. Després de celebrar
amb una festa al carrer el
primer quart de segle, es
mostren disposats a continuar i molts confien que
tindran relleu al capdavant
del negoci.
“Aquest ha estat un mercat
molt actiu. Sempre hem treballat al cent per cent. Tot i
que hem notat la crisi, tenim
una clientela molt fidel”,
explica Amadeu Pedret, que
té una cansaladeria i xarcuteria i és un dels paradistes
que està al mercat des del
primer dia. “És bonic veure
com hi ha hagut un relleu

Sant Celoni

Rosa Mercader, una de
les clientes més fidels del
mercat municipal de Sant
Celoni, va ser la guanyadora de la bicicleta que
es va sortejar amb motiu
de la celebració del segon
aniversari del mercat. En
la imatge, la Rosa està al
mig de dos paradistes:
Esther Moré i Enric Vigas.
Els venedors també han
incidit en el manteniment i
un 90% de les parades han
estat reformades. L’actual
president dels paradistes,
Rafael Fabregat, destaca la
bona relació que hi ha ara
amb l’Ajuntament.

generacional. Tenim clients
que ja venien amb els pares
quan eren petits i ara ja estan

casats i continuen venint”.
La bona salut que mostra
el mercat celoní contrasta

amb la d’altres establiments
d’altres municipis que han
vist reduir el nombre de

parades i alguns han acabat
tancant. A Sant Celoni, les 22
parades estan totes obertes i
asseguren que ha estat sempre així. Una de les claus és
que no només tenen clients
del mateix municipi sinó de
la rodalia. “Ve gent de Palau,
de Vallgorguina, d’Hostalric,
fins i tot d’Arenys. Els dimecres, quan es fa el mercat setmanal, la meitat dels clients
són de fora”, explica Maria
Pujol, una altra de les venedores més veteranes, que té
una parada de congelats.
L’èxit del mercat encara
és més destacable si es té en
compte que en 25 anys han
obert diversos supermercats
a Sant Celoni i municipis
propers. “Hem aguantat el
cop perquè oferim un nivell
de qualitat que no es troba
a tot arreu”, diu Pedret. “El
tracte personal no es troba
al supermercat. Aquí hem
anat coneixent la vida de
les persones i el tracte amb
la gent és de les coses més
boniques”, afegeix Pujol.
Els paradistes admeten que
no tot ha estat sempre fàcil.
Els primers cinc anys, aproximadament, van ser més complicats. “Vam partir de zero i,
de fet, molts, com jo mateixa,
que treballava en una oficina, no havíem tingut contacte amb el comerç. Un cop
per setmana anàvem a veure
altres mercats per aprendre
de la seva experiència i ara
alguns d’aquests que anàvem
a veure ja han tancat”, diu
Maria Pujol. “Molts veníem
d’oficis ben diferents i hem
après darrere del taulell”,
afegeix Amadeu Pedret, que
abans de tenir la xarcuteria
era joier.
Després de 25 anys, el
futur del mercat de Sant
Celoni sembla assegurat.
Diversos paradistes ja tenen
els fills treballant-hi i tenen
la intenció de continuar amb
el negoci familiar. En aquest
sentit, Amadeu Pedret destaca els llocs de treball que
suposa el mercat. Almenys
dos per cada parada. “Els
petits negocis són els que
creen l’ocupació”, diu.

TALLER
EL KIT DE DISTRIBUCIÓ

JOSEP AMAT

La corretja de distribució: el ritme del seu motor.
Aquesta simple peça és la que sincronitza
el moviment permanent dels pistons i de les vàlvules.
El kit de distribució es compon de la corretja,
el rodet tensor i els rodets enrotlladors.
Utilitzada de forma permanent,
la corretja de distribució és la peça
central del motor.
Una ruptura en funcionament li produirà
danys immediats i molt greus
que podrien trencar fins i tot el motor.
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